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 الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
 تعالى: باب صدقة الفطر: -رحمه هللا-يقول اإلمام الحافظ ابن حجر ي

زكاة الفطر صااعا   -صلى هللا عليه وسلم-قال: فرض رسول هللا   -نهمارضي هللا ع-عن ابن عمر  
والذكر و األنثاى والصارير واليبيار مان المسالمين وأمار بهاا أن  ،من تمر أو صاعا  من شعير على العبد والحر

عن الطواف  أغنوهمتؤدى قبل خروج الناس إلى الصالة" متفق عليه، والبن عدي والدار قطني بإسناد ضعيف 
 ي هذا اليوم.ف

 -صالى هللا علياه وسالم-وعن أباي ساعيد الخادري  رضاي هللا عناه قاال: كناا نعطيهاا فاي زمان النباي  
أو صااعا  مان شاعير أو صااعا  مان زمياب" متفاق  علياه، وفاي رواياة أو  ،أو صااعا  مان تمار ،صاعا  من طعام

صالى هللا علياه -ي زمان رساول هللا  صاعا  من أقط، قال أبو سعيد: أما أنا فال أزال أخرجه كما كنا  أخرجاه فا
 ، ألبي داود ال أخرج أبدا  إال صاعا .-وسلم

زكااة الفطار  -صالى هللا علياه وسالم-قاال: فارض رساول هللا   -رضاي هللا عنهماا-وعن ابان عبااس  
طهرة للصائم من اللرو والرفث، وطعمة للمسايين، فمن أداها قبال الصاالة فهاي زكااة مقبولاة، ومان أداهاا بعاد 

 صالة فهي صدقة من الصدقا " رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحايم.ال
 الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

تعاااالىا بااااب صااد،  ال اااارث و اا  الحاااديل دقااا  ال اااارث والصاااد،   -رحمااه هللا-أمااا بعاااد  يلااوف الم لااا  
 ى واحدث قما تالق الصد،  على المندوب  تالق أيضًا على ال ريض  الم روض .والدقا  بمعن

ت خاا  ماان أئنيااارهم وتاارد  اا   -وهاا  الدقااا - لمهاام أن هللا ،ااد  اارم علاايهم صااد، ))أع اا  حااديل معااا  
ن ،اااف بعضااه  لاارارهم   م بهاا اث لكاان عاماا  أهااع العلاام علااى أنهااا  قونهااا صااد،  ال ااار   يعناا  أنهااا مسااتحب ث وا 

ضا تها إلاى ال اار مان بااب إضاا   المسابب إلاى ساببهواج ساببها ال اار مان رمضاانث ولا ا صاار وجو هاا  ثب ث وا 
و،ااا ال ااار ماان رمضااانث ئااروب الشاام، ليلاا  العياادث هاا ا و،ااا الوجااوب وساابب الوجااوب دخااوف الشااهرث  عناادنا 

ه إ ا قاان للعبااد  و،اا تابيق اللاعد  الت   قرها ابن رجب وئيره أنسبب وجوب وو،ا وجوبث ونست يد من ه ا 
إجماعاًا و  يجاود تلاديمها عليهماا إجماعاًا والخاا   يماا بيانهمث  ها ه  ثوجوب وسبب وجوب جااد تخخيرهاا عنهماا

الدقا  و،ا وجو ها ئروب الشم،ث يجود تلديمها على الو،ا بياوم أو ياومين و،اد  علاه الصاحاب  و قاره البخاار  
ن ،يااع بااهث وتلااديمها بااين الو،ااا والساابب محااع خااا  بااين أهااع العلاام عاانهمث و  يجااود تلااديمها أكذاار ماان  لااك وا  

نظيره هد  المتع  واللرانث سببه اإلحرام األوفث سواًء قاان باالعمر  أو اإلحارام بااللرانث وو،تاه و،اا األضاحي  بعاد 
لاعاد  با يولها وما بينهما محع خا  بين أهع العلم أجاده الشا عي  وجمع من أهع العلم والمسخل  والصا  العيدث 

 سببها ال ارث لكن على تلعيدهم سببها الشروع  ا  الصايام بادخوف الشاهرث  ثو روعها موجود     ،واد ابن رجب



رهاا ابان رجاب مان  اروع تلاك اللاعاد ث مريادًا بالسابب دخاوف الشاهر وو،تها ال ارث وهام يلولاون ساببها ال اارث و ق
 شم، ليل  العيدث دقا  ال ار من رمضان.وبالو،ا ال راغ من الصيام بخروج الشهر بغروب ال

دقاا  ال اارث  ارم  -صالى هللا علياه وسالم-،افا  رم رساوف هللا   -رض  هللا عنهما-عن ابن عمر  
عند الجمهور أوجبث ودعم بعضاهم أن معناى  ارم ،ادرث وعلاى ها ا   يادف علاى الوجاوبث والجمهاور علاى أناه 

ا  رقعتاااين رقعتااينث  ااخ،ر  ااا  صااا  السااا ر وديااد  ااا  )) رضاااا الصاامعنااى  اارم ،ااادرث ولااو جرناااا إلااى حااديل 
هع يحمع الجمهور  رضا على أوجبا أو على ،درا؟ ،ادرا والحن يا  يلولاون أوجبااث األل اال تنادف  الحضر  

منادلهااا ويااخت  ال اارم ويااراد بااه التلااديرث ويااخت  ويااراد بااه الوجااوبث وهااو مااراد  للوجااوب عنااد الجمهااورث والحن ياا  
 وى من الواجبث  ال رم عندهم ما ذبا بدليع ،اع ث والواجب ما ذبا بدليع ظن .عندهم أن ال رم أ،

 نخت  إلى ما عندناث الحن ي  هع يلولون دقا  ال ار  رم وا   واجب؟ 
 ...........طالب:

ليساا  ريضا ث ها ا مان  ثوأناتم تلولاون   ثواجبا  يلولاون واجبا ث نلاوفا الصاحاب  يلاوا  ارم رساوف هللا
مع الحليل  الشارعي ث الصاحاب  عر ا  لكان هاع يرياد ال ارم  -العر  الخاص-  العر ي  عندهمث اختا  الحليل

معناه اللغو  ال   يشمع الوجوب أو معناه األخص عند الحن يا  الا   هاو أعظام مان الوجاوبث اخاتا  الحلاارق 
وا الحاديل وردوا الحاديل العر ي  مع الحلارق الشرعي ث هع ي د  ه ا إلى تضليع المخال  نلاوف أن الحن يا  عاناد

،الوا ليسا  رم؟ ها ه مساخل  مهما  يعنا  إ ا  جاءناا ل ا  شارع  موا اق لاصااام ال لها  ماا  ياه إشاقاف لكان 
))ئساع الجمعا  واجاب ا -عليه الصاا  والساام-إ ا جاء على خا  ا صاام ال له  قما هنا وقما    ،وله 

يلاوف واجابث و هام يلولاونا  -علياه الصاا  والساام-الرساوف األرم  ،ااب  على عادم وجوباهث  على قع محتلم  
لي، بواجبث هع ه ه معاند  ومحاد  أو أن الوجوب له معان    اللغا  يحماع عليهااث قماا أن الحليلا  العر يا  إ ا 

لو أ،سم شخص أنه ما رأى جمع أ ص ر  ثن   الل   بسببها ألن المسخل  مع ان قاك الجه  ما تكون هناك معاند 
رص  ا-جاع وعاا-عمره قلهث و ا  ،ولاه     اف{ َماَلا ص ص  يلسام شاخص يلاوفا وهللا ماا  [  ساور  المرسااا33)] }َكَأنَّاه  جم

رأيا جمع أص رث نلوف يا أخا  أناا مقا ب لللارآن أو نلاوف لاك وجاه باعتباار ان قااك الجها ث أناا ترياد األصا ر 
علياه النااا،ث  ا  اللااون الا   تعااار  ماا  اا ث  ا  الحليلا  العر ياا  عناد النااا،ث  ا  جمااع أصا ر علااى ماا يتعااار  

ال   تعار  عليه عموم الناا، ماا  ا  أصا رث لكان جااء الانص  ا   لاكث  ااختا  ها ه الحلاارقث أوً  ينبغا  أن 
تكون ا صااحاا الشرعي  العر ي  عند أهع العلم متحد  مع ا صاااحاا الشارعي  وماع األل اال النبويا ث لكان 

ذاار ماان حليلاا  شاارعي ث يعناا  لااو جاااء شااخص مااا يملااك درهاام وماادين بااالمايينث وجاااء ،ااد يقااون لل اا  الواحااد أك
حليلاا  شااريع   ))أتاادرون ماان الم لاا،؟  شااخص و،اااف هاا ا م لاا، وأ،ساام آخاار أنااه لااي، بم لاا، بناااًء علااى حااديل 

 الم لاا، الاا   يااخت  بخعماااف أمذاااف الجباااف صااد،  وصاايام وصااا  وئيرهااا ماان أنااواع العباااداا ويااخت  بتعديااه علااى
اآلخرين بالكام بالضرب بخخ  الماف بغيرهث ه ا م ل،ث وه ا الشخص لي، ه ا وص هث  هو ينظر الا   ،ااف أناه 

لااى هااا ا الاانصث وآخااار أ،ساام أناااه م لاا،ث هااو م لااا، وتااخت  حليلااا  شاارعي   ااا  باااب الحجااار لااي، بم لاا، ينظااار إ
علاى شاخص ئنا ث عناده أماواف  والت لي، أنه ينابق عليه أنه م ل، من وجد متاعه عند رجع ،د أ ل،ث لو بعا

لكنه يخت  بخعماف أمذاف الجباف ويخت  و،د ضرب ه ا و،   ه ا واعتدى على ه اث هو م ل، من جه  باعتبارث 



لكان هنااا  ثلكان عنااده أماواف  هااو ئيار م لاا،ث  مذاع هاا ه األماور التاا  تختلا   يهااا الحلاارق الشاارعي  تنادف منادلهااا
والواجاب يت لاان يجتمعاان  ا  ترتاب اإلذام علاى التاركث والذاواب علاى  رم وه  ء يلولونا لاي، ب ارم  اال رم 

ال عاعث  همااا ماان هاا ه الحيذيا  شاا ء واحاادث و هاا ا يلاوف الجمهااورث لكاان   يختلاا  أحاد  اا  أن ال اارم يااوح  بااخن 
ن وم َها هناكث ألن ال رم  يه حد و يه ،اع و يه بخا  الواجب ال   أصله السلوطث  َذا َوَجَب { ج    سور  36)] }َفإم

يعناا  ساالاا لكاان لااو لاام تاا ذر علااى األرمث إ ا أحاادذا  اا  األرم شاارم ،يااع ا رضااا األرمث لكاان إ ا  [الحااا 
قان مجرد سلوط وهو أخ  من ها ا اللغا  تادف علاى أن ال ارم أ،اوى مان الواجابث لكان ماا الا   يمناع أن نلاوف 

الحليلا  وا صااام العر ا  عناد  لتتحاد -صلى هللا علياه وسالم-ه   رم قما ،اف الصحاب   رم رسوف هللا  
أهااع العلاام مااع الحليلاا  الشاارعي ث وهاا ا ،ااوف الجمهااور وعلااى قااع حاااف لااي، هاا ه محاااد  ومعانااد  للاانصث لكاان أهااع 

 العلم ينصون أنه قلما ،ر ا الحلارق العر ي  مع الحلارق الشرعي  قان أولى.
بادف مان دقاا ث أو منصاوب علاى  دقا  ال ار صاعًا من تمرث -صلى هللا عليه وسلم- رم رسوف هللا  

التمييدث صاع من تمرث أو صاع من شعيرث الصاع معرو  أر ع  أمداد بق   الرجع المعتادفث يعنا  تلارب مان 
قيلااوين ونصاا ث وبعضااهم يجعلهااا ذاذاا  ماان باااب ا حتياااطث صاااع ماان تماار أو صاااع ماان شااعيرث علااى العبااد 

لااك و  مااف لااهث علاى العبااد والحاار والا قر واألنذااىث الماارأ  إ ا العبااد   يملاك إ ًا هاا  علااى سايده ألنااه   يم ثوالحار
قانااا  اا ماااف  ماان مالهاااث أو علااى دوجهااا والصااغير علااى ماان تلدمنااه ن لتااهث والكبياار ماان مالااه ماان المساالمينث 
وجوب الدقا  علاى العباد هاع يادخع  يهاا العباد الكاا ر؟ الجمهاور  ث للولاه ممان المسالمينم وأناه وصا  يعاود إلاى 

ن قاان قاا رًاث لحاديل  جميع ))لاي، علاى ما تلدمث والحن ي  يلولون ما نحتاج إلى ها ا األصاع تجاب علاى العباد وا 
يساااتدف بعماااوم الحاااديل ويترقاااون خصوصاااهث قماااا أنهااام   المسااالم  ااا   رساااه و  عباااد صاااد،  إ  صاااد،  ال اااار   

العبد أن يقون مسالمًاث والجمهاور يشتراون    العتق اإلسام عمًا باإلااق    آي  الظهارث  ا يشتراون    
علااى اشااترااه للولااه ماان المساالمينث والحاار والاا قر واألنذااى ويسااتو   اا   لااك الاا قر واألنذااى والحاار و العبااد قلهاام 
 ارتهم واحد  دقاتهم واحد  صاع قامعث و  نلوف أن لل قر مذع ح  األنذيين إ ًا صد،  المرأ  نص  صااعث  ث 

بعم أهاع العلام مان مالاه إن قاان لاه ماافث وا   علاى مان تلدماه ن لتاهث ومانهم  والصغير تجب على الصغير عند
-ث اهاار ث  اارم رسااوف هللا  ا  اا  الحااديل األخياارماان يلااوف علااى ماان تلدمااه ن لتااه ماللااًاث لكاان العلاا  التاا   قاار 

 رم ث ،د يلوف ،ارع الصغير لي، بصارمث ولي، بمقل   قي  يدقا  ال ار اهر  للصارم -صلى هللا عليه وسلم
عليه صد، ث مانهم مان ،ااف بها اث أناه   تلادم  ا  حاق الصاغيرث لكان الحاديل ناص  ا  البااب وأن صاد،  ال اار 
تلاادم الصااغيرث ولدومهااا لااه معاارو  يعناا  أنهااا تلاادم ماان يمونااهث ويقااون الحقاام للغالاابث اهاار  للصااارمث الغالااب أن 

من هو صاارم بااللو ث يعنا  أهاع للصايام النا، يصومونث أو من هو صارم باللو ث هناك من هو صارم بال ععث و 
ث إيا  إ ا قل ث عند أهع العلم ش ء يلاف له من تحلق  يه الوص  بال عع ومنهم من يتحلق الوصا   ياه بااللو 

معناااى بااااللو ؟ إ ا ،لاااا  اااان  لياااه بال عاااعث ودياااد  لاااه بال عاااعث وعمااار  لياااه بااااللو ث يعنااا  اللريبااا  إلاااى ال عاااعث دياااد 
ح اا  عنااده  اا  ظهاار الللاابث ويعاار  قياا  يتعامااع مااع النصااوصث أمااا الذااان  مااا  اا   يستحضاار المسااارع بخدلتهااا

 هنه ش ء أو     هنه ش ء يسير لكن إ ا بحل أنت , ووصع إلى نتيج  الحقام بد،ا ث ها ا  لياه بااللو  عناد أهاع 
  ذبوتهاا وها  العلمث  ه ا إ ا بلغ يصومث  هو صارم باللو ث والصغير والكبير من المسالمين ها ه الل ظا  يختلا   ا



 اا  الصااحين  ماان أذبتهااا ،ااافا دياااد  ماان ذلاا ث وماان ن اهااا ،ااافا أنهااا   توجااد عنااد أكذاار الااروا ث لكاان وجودهااا  اا  
هاا ا أ ضااع  االصااحين المتللااى باااللبوف   يجعااع ألحااد قامااًاث وأماار بهااا أن تخاارج ،بااع خااروج النااا، إلااى الصااا 

 ضااع األو،ااااث لكاان إ ا أخرجااا ليلاا  العيااد أيضااًا بعااد األو،ااااث يعناا  بعااد الااوع الشاام، و،بااع الصااا ث هاا ا أ
وجو ها بغروب الشم، أيضًا و،ا  اضعث لاو تلادم العياد بياوم أو ياومين  لاد  علاه الصاحاب ث وأمار بهاا أن تا دى 
،بع خروج النا، إلى الصا ا وجو ها بغروب الشم، وهو الحد ال اصع و  تجب إ  بغروب الشم، ليل  العيدث 

ئرو هااا تخاارج عنااه صااد،  ال ااار؟  ث ماان ماااا بعااد ئرو هااا تخاارج عنااهث ماان ولااد ،بااع ئرو هااا  ماان ماااا ،بااع 
 تلدمهث من ولد بعد ئرو ها   تلدم صد،  ال ار عنهث ه ا سر تلييدها بغروب الشم، وهو و،ا ال ار.

 ه    ه ا اليومث ه هنا يلوفا و بن عد  من وجه آخر والدار ،ان  بإسناد ضعي  أئنوهم عن الاوا 
عل  حقم  بمشروعي  صد،  ال ار اهر  للصارم وأيضًا اعم  للمساكين وا ئناء لهام  ا  ها ا الياوم الا   هاو ياوم 
عيد ويوم  رم يغ ع  يه النا، عن وينشغلون  يه عن الكسب لكنه ضعي ث    إسناده أبو معشر نجين الصند  

 وهو ضعي  عند األكذر.
صاعًا  -صلى هللا عليه وسلم-قنا نعايها    دمن النب   وعن أب  سعيد الخدر  رض  هللا تعالى عنه 

م تعاى من ه ه األنواع و،وله من اعاامث أو صاعًا من شعير أو صاعًا من د يب ثأو صاعًا من تمر ثمن اعام
من اعام يشمع ما ياعام ولا ا الجمهاور علاى أنهاا تجادو مان ،اوا البلاد ولاو لام يانص علياه لدخولاه  ا  الاعاامث 

ث يعنا  عناد البخاار   مت ق  عليهم أو صاعًا من شعير أو صاعًا من د يب ثأو صاعًا من تمر ثصاعًا من اعام
األ،ط هو اللابن الا   ياابخ نعام ويجا  ويياب، ومعارو  األ،اط لاان ،اد يختل اون  و   رواي  أو صاعًا من أ،طث

 اف هو األ،طث  ؟؟ على قع ح؟   تسميته من بلد إلى آخرث له أسماءث بعم الجهاا يسمونه مضيرث وبعضهم
ث -صالى هللا علياه وسالم-،ااف أباو ساعيدا أماا أناا  اا أداف أخرجاه قماا قناا أخرجاه  ا  دمان رساوف هللا  

 ألب  داود   أخرج أبدًا إ  صاعًا.
خارج حاجاًا أو معتمارًا  لاافا إناه يارى أن نصا   -رض  هللا عناه وأرضااه-سبب ه ا الكام أن معاوي   

ام يعناا  الحنااا  تعاادف صاااعًا ماان تماارث  عاادف هاا ا بهاا ا وأخرجهااا وتبعااه بعاام الصاااع الماادين ماان ساامراء الشاا
 الصحاب  وخال هم أبو سعيد وجمع من الصحاب .

صالى -يلوف أبو سعيد أما أنا  ا أداف أخرجه يعن  صاعًا قامًا قماا قناا أخرجاه  ا  دمان رساوف هللا  
امث يلوف أبو ساعيد قناا نعايهاا  ا  دمان النبا  ث   ينلص عن الصاعث و الحنا  تدخع    الاع-هللا عليه وسلم

 صاعًا من اعام ويشمع  لك الحنا ث وألب  داود   أخرجه أبدًا إ  صاعًا. -عليه الصا  والسام-
وأبو سعيد مذع ماا نبهناا  ا  در، العصار لاه موا،ا  مان مذاع ها اث يعنا  اإلنقاار ولادوم السان  علاى أ  

مصالح  اإلنقاارث ولاه موا،ا  و قرناا بعضاها  ا  در، العصارث  لادوم  يترتب علاى  لاك أذار تعظام م سادته علاى
 -رض  هللا عنه وأرضاه-هو المعتبرث ومعاوي    -عليه الصا  والسام-السن  هو األصعث وما جاء عن النب  

صاحاب  جلياع واجتهاد ووا لاه بعام الصااحاب  لكان يبلاى أن هنااك راجان ومرجااومث  االراجن  ا  ها ه المساخل  هااو 
ورد أخبااار ضااعي   منهاااا  ث-عليااه الصااا  والسااام-  سااعيد ألنااه قااان هااو الموجااود علاااى عصاار النباا  ،ااوف أباا

عليااه الصااا  -مر وعاا  منهااا مااا ياادف علااى أنهاام قااانوا يخرجااون صاااع ماان باار للتنصاايص عليااه علااى عهااد النباا  



ي ث ويبلااى أن وهاا ا ضااعي ث ومنهااا مااا ياادف علااى أنهاام قااانوا يخرجااون ماادًا ماان باارث وهاا ا أيضااًا ضااع -والسااام
المسخل   يها صاع من اعاام بحيال يشامع البار وئياره يشامله بعموماه   بخصوصاه ويبلاى تصار  معاويا  ومان 
وا لاااه علاااى التنصااايص علاااى البااار بخصوصاااهث و  شاااك أن العماااع بعماااوم الااانص المر اااوع أولاااى مااان خصاااوص 

 المو،و .
دقاا  ال اار اهار   -علياه وسالمصالى هللا -،افا  ارم رساوف هللا   -رض  هللا عنهما-عن ابن عبا،  

 لما ا  رضها؟ اهر  م عوف ألجله نعمث قي ؟ 
 ........طالب:

 م عوف ألجله
   صايامه  ا  النهاار ير،اع ها ا الخلاع بدقاا  ال اار  يعن  ال   يلع منهللصارم من اللغو والر لث اهر  

دور أو ئياره مان لام يادع ،اوف الادور  أماا مان ارتكاب محرماًا بغيبا  أو شاهاد  ثيعن  من قذر  الكام واللياع واللااف
لااي، هلل حاجاا   اا  صاايامه  اا  ارتكابااه المحاارم وهاا ا   شااك أنااه دجاار   لااي، هلل حاجاا   اا  تاارك اعامااه وشاارابه

  ياا مر بإعادتااه لكاان   تترتااب عليااه آذااارهث ألن الصاايام التاا  تترتااب عليااه آذاااره هااو  وتهديااد والصاايام صااحين 
اوَن يلاوفا  -جع وعا-المورل للتلوىث ألن هللا  لمي م{ َلَعلَّي ام{ َتتَّق  ان َقاب{ يَن مم تمَب َعَلى الَّاذم َيام  َكَما ك  م  الص م ك  تمَب َعَلي{  }ك 

لكناه  ثويرتكب المحرمااث ه ا الصيام   تترتاب علياه آذااره -جع وعا-أما ال     يتل  هللا [    سور  البلر 383)]
به اث ولكن ن    -جع وعا-تلبع من المتلين وه ا لم يتل  هللا إنما ي -جع وعا-صحين   ي مر بإعادته وهللا 

ول ا   يلوف أحد من أهع العلم أنه يلادم ال سااق  ثاللبوف المراد به ن   الذواب المرتب على العباد    ن   الصح 
واعما  إعاد  عباداتهمث عباداتهم صاحيح  لكان الذاواب مرتاب عليهاا   يحصاعث اهار  للصاارم مان اللغاو والر ال 

ه ا  من أداها ،بع الصا   ه  دقا  ملبول ث   سيما    ه ا اليوم ال   يغ لون عنه  يه عن التكسب للمساكينث 
يعنا  اختلا  حقمهااث بينماا إ ا أدياا ،باع ومن أداهاا بعاد الصاا   ها  صاد،  مان الصاد،اام و،تهاث دقا  ملبول  

ومنهم من نظر إلى العلا  وها  إئناارهم  ا   لاك الياوم و،ااف الصا  أو بعد الصا ث  دف على أنه يخذم إ ا أخرها 
تحللااا العلاا ث لكاان الت ريااق  ثلااو أداهااا بعااد الصااا  وأمقاان أن يابخااوا منهااا  لااك اليااوم واسااتغنوا بهااا حللااا العلاا 

موجودث بين قونها دقا  تسلط الواجابث و اين قونهاا ،ضااء صاد،  مان الصاد،ااث  ياخذم بتخخيرهااث إ ا تعماد  لاكث 
وجد ،ضايا مذًا قاف للدقا  وضعها علاى جناب  سار،اث  اضاار بحال عنهاا والناا، مل لاين ماا لهاا إ  بعاد  وا  

ايااب ر اهااا بحبااع وأراد أن يحملهااا  انقبااا  اا  التااراب نعاامث بحاال مااا وجااد أحاادًا يبيااع إ  بعااد الصااا ث  ثالصااا 
 مع أن ا حتياط للعباداا واجب. الملصود أن ه ه األمور الخارج  عن إراد  الشخص ه ه   يحاسب عليهاث

 : باب صدقة التطوع:-رحمه هللا-قال اإلمام الحافظ 
))سابعة يللهام هللا فاي للاه قاال:  -صلى هللا عليه وسالم-عن أبي هريرة  رضي هللا عنه عن النبي  

 ناه((يوم ال لل إال لله فذكر الحديث وفياه ورجال تصادص بصادقة فأخفاهاا حتاى ال تعمال شاماله ماا تنفقاه يمي
 متفق عليه.

 اتعالىا باب صد،  التاوع -رحمه هللا-يلوف الم ل  



يعن  اللدر الدارد على الواجب ما ين ه اإلنسان من ماله ،درًا داردًا على ما أوجب هللا عليهث وجاء أن ه ه 
هع لعبد   ))انظرواالصد،  اللدر الدارد على الواجب تكمع النلص الحاصع    الواجب قالنوا ع بالنسب  للصا  

ه ا    الصا  و   الصيام و ا  الدقاا   ا  جمياع العباادااث  اإ ا قاان لاه تااوع مان الصاد،  وعناده    من تاوع
 خلع    الواجب يقمع ه ا من ه ا.

 والمراد بالتاوع الن ع على ما تلدم    صا  التاوع.
  يظلهم هللا  ا  ظلاه ياوم ))سبع،افا  -صلى هللا عليه وسلم-عن أب  هرير   رض  هللا عنه عن النب   

))يظلهاام ث جااء  ا  بعام الروايااا -جاع وعاا-يعنا    شا ء يساتظع باه الناا، إ  ظااع هللا      ظاع إ  ظلاه
وحمااع بعضااهم مااا  اا  حااديل الباااب علااى  لااك ورجحااوه ساابع  يظلهاام هللا  اا  ظااع عرشااه و هاا ا     اا  ظااع عرشااه

لاه ظاع  -جاع وعاا-ذبا    الحاديل الصاحين أن هللا  جدم جمع من أهع العلمث ومنهم من يلوفا يمقنث ما دام
  قاام ألحاد  ا   ث  أحاد ثماا دام ذاباا  ا  الصاحين ثما المانع من إذباته؟ وه ا ينحو إلياه جماع مان أهاع العلام

والحاديل صاحين ولاي، ألحاد قاامث مان هام  ثلن ساهث  يذباا لاه الظاع -جاع وعاا- يذبا ماا أذبتاه هللا  ثمذع ه ا
ه ا على ه ا  يلدر مضا   يقون    ظله على تلدير مضا ث ويقون التلدير    ظع عرشهث  من يلوفا يحمع

َياَة  -جاع وعاا-   ظله أ     ظع عرشهث ويجعلون ه ا من مذع ،وله  َقر{ اَألم ال{ والماراد [   ساور  يوسا 88)] }َواس{
لمحلاق عناد  أهاع التحلياق أناه اسخف أهع اللري ث وه ا عند من يذبا المجادث مجاد الح   ماا  ياه إشاقافث لكان ا

-  مجاد      اللغ  و     النصوصث والمجاد لسببه ولا  المبتدعا  إلاى ماا و،عاوا  ياه مان ن ا  لماا أذبتاه هللا 
لن سهث ومنهم من يخص ه ا الباب بعدم دخوف المجاد  يه ألنه أمار ئيبا ث  اا يلاا، علاى ماا جااء  -جع وعا

ود أن ه ه المسال  خا ي  والحاديل صاحين   إشاقاف  ياه و  ماانع إاا،اًا    لغ  العرب    مخااباتهمث الملص
ذباا ظع العر  ذابا وقع له ظلهث ومسخل  يعنا  بسااها يحتااج إلاى و،ااث -جع وعا-من إذباا الظع هلل  ث وا 

لاق  ا  لكن األمور الغيبي  إجمالها أ ضعث   قر الحاديل اإلماام العاادف وشااب نشاخ  ا  عبااد  ر اه ورجاع ،لباه مع
المساجدث ورجان تحاباا  ا  هللا اجتمعاا علاى  لاك وا تر،اا علياه ورجاع دعتاه امارأ   اا منصاب وجمااف  لااف إنا  

ورجااع تصاادق بصااد،   خخ اهااا حتااى   تعمااع شااماله مااا تن لااه أخااا  هللاث ورجااع  قاار هللا خاليااًا   اضااا عيناااهث 
 ه ه رواي  الصحيحين.يمينه   

اإلن اق باليمين وا   بالشماف؟ باليمين ها   علم يمنيه ما تن ق شماله  ))حتى   توجاء    صحين مسلم 
))حتاى   ث حقام جماع مان أهاع العلام باع جاع الشارام حقماوا علاى روايا  مسالم بخنهاا مللوبا ث محع األخ  والعااء

يا   ا  اياب قيا  روا ثماش  علاى الجااد  ))حتى   تعلم شماله  رواي  الصحيحين  تعلم يمينه ما تن ق شماله  
صااحين مساالم وعلااى االااب العلاام أن يسااعى  اا  صاايان  الصااحيحين بلاادر اإلمقااانث ألنااه إ ا تااااوف النااا، علااى 

قي  نجيب  ثالصحين ما بل  لنا ش ء  بلدر اإلمقان نسعى إلى صيان  الصحين والجواب عنها ممقن ومتصور
 تعلم يمينهث   تعلام شاماله ماا تن اق   -عليه الصا  والسام-عن رواي  مسلم لنجعلها صحيح ؟ ،د يلوف النب  

انياا  بخنااه   مااانع ماان أن يحتاااج   هاا ا األصااع أن اإلنسااان ين ااق باااليمينث لكاان أ  يمقاان حمااع الرواياا  الذ يمينااه
أنا ا ترم أن ه ا الشخص ال   عناده  ا  معاه دراهام  ثنسان أحيانًا إلى اإلن اق بالشماف و لك لشد  اإلخ اءاإل

جاءه  لير من الجه  األخرى  ساحب مان جيباه ن يمينه ذل  من النا،ث مجموع  من النا، ومعرو  باإلن اق وع



أو من قمه الدراهم وأعااها لل لير بالشماف ليخ يها عن من    جه  اليمينث يتصور وا   ماا يتصاور؟ يعنا  هاع 
حتاااج لهاا ه الاادراهم ال لياار يباا  يلااوفث وهللا مااا أباا  صااد،تك لااي  تماادها لاا  باليسااارث مااا يتصااور هاا اث ال لياار م

وأعايهاث نعم   ينبغا  أن يقاون تعاماع اإلنساان بالشاماف أبادًاث لكان مذاع ها ه الصاور  تغلاب المصالح  الراجحا ث 
))مااا يساارن  أن ومسااخل  اإلخ اااء والحااديل مااداره علااى إخ اااء الصااد، ث أيضااًا  اا  حااديل أباا  هرياار  المت ااق عليااه 

  مناه درهام إ  ديناار أرصاده بادينث أ  أن أ،اوف باه هقا ا وهقا اث يقون ل  مذع أحد  هباًا تاخت  علا  ذالذا  وعناد
 يتصادق عان يمنياه وعان شاماله يقاون مقذار مان  وهق ا وهق اث عن يمينه وعن شامالهث ومان أماماه ومان خل اه  

 الصد،ااث وعلى ه ا تكون رواي  مسلم ليسا مللوب ث ويمقن حملها على وجه يصن.
 ه  ء السبع  

 يظلهم هللا    ظع عرشه يوم   ظع للنا،  إمام محب ناشئ متصدق مصع وباك من خشي  البا،       

جمعا    أبياا قذير ث جاء شعراء قذار وجمعوهااث  الحاديل  ياه الحال علاى الصاد،  و ياه أيضاًا الحال 
ساار أ ضااع إ ا علااى إخ اااء الصااد، ث وهااو األصااع أن العمااع الساار أ ضااعث قمااا أن صااا  الساار أ ضااع نصاايح  ال

ااَي أدا الغاارمث لكاان إ ا ترتااب علااى اإلعااان مصاالح  راجحاا   ااا هم مَّ عم ااَدَقا م َفنم وا{ الصَّ ااد  [   سااور  البلاار 873)] }إمن ت ب{
والمساجد يغاص بالمصالينث  -علياه الصاا  والساام-والرجع ال   تصدق وجااء بصاد،ته وأللاهاا باين ياد  النبا  

 ))مان سان سان  حسان   لاه أجرهاا وأجار مان عماع بهاا إلاى ياوم اللياما    ا-عليه الصا  والساام-،اف  يه النب  
يلتدون باللادواا الا ين يسابلونهم بال عاع ،باع اللاوف  مذاع ها ا إ ا ترتباا علياه مذاع ها ه أجر ا ،تداءث ألن النا، 

 المصلح  صار أ ضع وا    األصع اإلخ اء.
 ه.للحا   ابن حجر قتاب أسما ثهناك خصاف موصل  إلى الظاف

 .........طالب:
  ث   ه ا السيوا ث 

الحاااا   ابااان حجااار لاااه قتااااب اسااامه )معر ااا  الخصااااف الموصااال  إلاااى الظااااف  صاااحين و قااار  ياااه ذماااان 
وعشاارين خصاال ث والساايوا  لااه )باادوغ الهاااف  اا  الخصاااف الملتضااي  للظاااف  أوصاالها إلااى ساابعينث  يحاارص 

 بعم النا، وبعضهم على حسب أعمالهم. عليها اإلنسان ألن العرق والشم، تدنو والعرق يلجم
يقول: ذكر  أن كل شيء له لال واللال ال ياأتي إال بتاأثير الشامس فاال يتصاور أن الشامس تعلاو هللا 

 عز وجل، تعالى هللا عن ذلك علوا  كبيرا .
 إ ا ثهاا ا قامهاامث هاا ا قااام ماان ن ااىث و،ااع المسااخل ث المسااخل  محتملاا  و،ابلاا  للمسااارع المتعللاا  بالعليااد 

وها ا مماا اختل اوا  يااه  ثاختلا   يهاا السال  للخلا  مندوحا ث لكان إ ا ات لاوا علااى شا ء   يجاود للخلا  مخاال تهم
ي  المانع؟ على ما يليق بجاله وعظمته مع اعتلااده للتندياهث  ثيسرع  يه الخا ث لكن يبلى أن النص صحين وا 

يعنا  هنااك  ث-علياه الصاا  والساام-ساان نبياه مع اعتلادنا عدم مشابه  المخلوقث  هو ال   أذبا لن سه على ل
وتوصع بعم المبتدع  إلى ن يها من أجع ماا تصاوروه مان  ثي هم منهاث ص اا ي هم منها أنها ش ء من النلص

لاي، قمذلاه  -جع وعا-نلصث  ما وصلوا إلى حد التعايع إ  بعد أن مروا بلنار  التشبيهث  إ ا تصورنا أن هللا 



علياااه الصاااا  -شاااابه  المخلااوقث   يضااايرنا أن نذباااا لااه ماااا أذبتاااه لن سااه وأذبتاااه لاااه نبيااه شاا ء وأناااه منااده عااان م
 .-والسام

هل المعنى هنا أن أخرج من جيباي  ))حتى ال تعلم شماله ما تنفق يمينه((يقول هل المقصود يا شيخ 
 مال وال أراه كم المبلغ؟

 الملصود إخ اء الصد، . ثالملصود اإلخ اء
صالى -: وعن عقبة بن عامر  رضي هللا عنه قال: سمع  رسول هللا  -رحمه هللا-فظ قال اإلمام الحا

 رواه ابن حبان والحايم. ))كل امرئ في لل صدقته حتى يفصل بين الناس((يقول:  -هللا عليه وسلم
))قاع  يلاوفا -صلى هللا عليه وسلم-وعن وعن علب  بن عامر  رض  هللا عنه ،افا سمعا رسوف هللا  

 الصااد،  تظلاه والمتصادق المخ ا  للصااد،   ا  الظاعث  ا  الحااديل  ا  ظاع صاد،ته نا  قاع امارو مساالم يعامارو 
ه ه من  وارد الصاد،  وجااء  ا   ضاع اإلن ااق  ا  سابيع  حتى ي صع بين النا،  السابقث وهنا    ظع صد،ته 

ا يقااون إلااى الظااعث تظلااه صاد،ته أحااوج ماا ثنصاوص قذياار  جاادًاث ولااو لاام يقاان منهاا إ  هاا اث  اا  ظااع الصااد،  ثهللا
 وماله الحليل  ما ،دمث وما يترقه هو ماف الوارل.

 ا والنصااوص الصااحيح  الكذياار  المست يضاا   اا   ضااع اإلن اااق  اا  ساابيع هللا   يمقاان حصاارهاث لكاان هاا
منهاااث و  مااانع ماان إراد  الحليلاا ث ويلااوف بعضااهم أن المااراد  اا  قن هااا وحمايتهاااث لكاان   مااانع ماان إراد  الحليلاا ث 

 .نعم
قاال:  -صالى هللا علياه وسالم-قال اإلمام الحافظ: وعن أبي سعيد الخدري  رضي هللا عنه عن النباي  

))أيما مسلم كسا مسلم ثوبا  على عري كساه هللا من خضر الجنة، وأيما مسالم أطعام مسالم علاى جاوع أطعماه 
رواه أباو داود وفاي  ختاوم((هللا من ثماار الجناة، وأيماا مسالم ساقى مسالم علاى لماأ ساقاه هللا مان الرحياق الم

 إسناده لين.
ضاعي ث الحاديل ضاعي ث  ياه أباو خالاد الادا ن  تكلام  ياه ئيار واحاد مان أهاع العلامث  اه ا الحديل أو ً 

وملتضاااه جاااءا بااه النصااوصث وهااو أن الجااداء ماان جاان، العمااعث الجااداء ماان جاان، العمااع و اا  هاا ا يلااوف  اا  
مسالمًا ذوباًا علاى عار ث يعنا  وهاو باخم، الحاجا  إلياهث قسااه هللا  ))أيماا مسالم قسااالحديل على ا تارام ذبوتاها 

من خضر الجن ث من لبا، الجن ث ولباساهم أخضارث وأيماا مسالم أاعام مسالمًا علاى جاوعث يعنا  ماع الحاجا  إلاى 
وأيماا مسالم )) على المتصدق بخ  نوع من أناواع الصاد،  أن ينظار األحاوجث  الاعامث أاعمه هللا من ذمار الجن   

الرحياااق هاااو الخاااالص مااان الشاااراب الااا     ئااا   ياااهث    لى مسااالمًا علاااى ظماااخ سااالاه هللا مااان الرحياااق المختاااومسااا
والمختوم ال   تختم أوانيه عليه ألهميته و،يمتهث إ ا قانا المرأ  البغ  الت  سلا قلب دخلا الجن  بسببهث وها  

لحاديل حليلا  لمعانياه ماا يشاهد لهاا مان بغ ث قلب يخكع الذارى مان العاا   قيا  بمان يسال  مسالمًا محتاجاًا؟  ا
النصاوص الكذيار ث هاا ا  ياه أن الجااداء مان جاان، العماعث و يااه أن المتصادق عليااه أن يبحال عاان األحاوجث يبحاال 
عن األحوج ألنه ،اف عن عر ث عن جوعث عن ظمخث وبعم النا،   يقل  ن سه مذع ه اث   شاك أن الصاد،  

 كن إ ا قان هناك من هو أحوج منهث حرم ن سه دياد  األجر.تلع مو،عها إ ا قانا على  لير محتاج ل



قااال:  -صاالى هللا عليااه وساالم-: وعاان حكاايم باان حاازام  رضااي هللا عنااه عاان النبااي  -رحمااه هللا-قااال 
))اليد العليا خير من اليد السافلى، وابادأ بمان تعاول، وخيار الصادقة ماا كاان علاى لهار غناى، ومان يساتعفف 

 متفق عليه واللفظ للبخاري. ه هللا((يعفه هللا، ومن يسترني يرن
صاالى هللا عليااه -وعاان حقاايم باان حاادام  رضاا  هللا عنااه عاان النباا    تعااالىا  -رحمااه هللا-يلااوف الم لاا  

 ))اليد العليا خير من اليد الس لىث وابدأ بمن تعوف  ،افا  -وسلم
ا ها  المعايا  المن لا ث والسا لى اليد العليا جاء ت سايرها  ا  المر اوع بخنهاا المن لا ث والسا لى اآلخا  ث العليا

وهو الوا،عث وصورناه  يما مضى بخنه  -عليه الصا  والسام-ه  السارل  اآلخ  ث ه ا الت سير مر وع إلى النب  
  يتصاور أن تكااون اآلخاا   علياا ماان حياال الوا،اع يعناا  مااا يمقان أن يلااوفا خاا  ذام يااخت  بيااده ويخخا  ممقاان لكاان 

استمروا الكسع والخموف و ال ف والدناء  قسًا منهمث أولوا الحديل على أن اليد  المتصو   بعم المتصو   ال ين
اوا هََّ  -جاع وعاا-العليا ه  اآلخا   والياد السا لى ها  المعايا ث قيا ؟ يلولاون اآلخا   ناربا  عان هللا  رمض  }إمن ت ق{

ا َحَسن ا   ض  يتصاور اإل،ارام إ  علاى ياد ها ا ال ليارث  ث و -جع وعاا-ال لير نارب عن هللا [   سور  التغابن37)]َقر{
وآله يتندهون عنه  -عليه الصا  والسام-لكن إ ا قان محمد  ث ه  اآلخ   -جع وعا- باعتبارها نارب  عن هللا 

ألنها أوساخ النا،  قي  تكون أو قي  يقون من يخخ ها هو األعلىث واليد التا  تخخا ها ها  العلياا؟   شاك أن 
 ،تيب ا مما أرى ه  ء إ  ،ومًا استاابوا الس اف  هم يحتجون للدناء ث يحتجون للدناء .ه ا قما ،اف ابن 
  شك أن اإلنسان ماالب بالن لاا الواجب  وما أوجب هللا علياه أولاى مان أن  ))وابدأ بمن تعوف  يلوفا 

نسااب  لن سااه ولماان يعااوفث اللهاام إ   اا  حاااف اإليذااار مااع العلاام بالصاابر والجاادم بااه بال ثتن ااق األمااواف علااى ئياارهم
ام{ َخَصاَصاةص  اإليذار محمود    الشرعث وجاء مدم األنصار به  م{ َوَلاو{ َكااَن بمهم اهم وَن َعَلاى َأنف سم ثمر    ساور  9)] }َوي اؤ{

صنيعه   يخال  ه ه مع العلم باللادر  علاى  ثوالصحاب  ال   آذر ضي ه وترك أو ده ثيعن  حاج  شديد [ الحشار
ث و  يقون ه ا أيضًا ديدن ألنه  عله أحياناًا ويقاون األصاع اإلن ااق علاى مان أوجاب هللا الن لا  الصبر وا حتساب

يعن  ما يبلى بعاد إخراجهاا صااحبها يبلا  شايرًا  ))وابدأ بمن تعوفث وخير الصد،  ما قان عن ظهر ئنى  عليه 
 يستغن  به عن النا، بحيل   يقون عال  يتك   النا،   هو و  من تحا يده.

 ))إناك إن تا ر ورذتاك أئنيااء خيار مان أن تا رهم عالا  يتك  اون الناا،  وجاء    حديل سعد لما مارم 
علاى  يبل  اإلنسان لن سه ولمن يعوفث ه ا الحقم العام لكن إ ا قان اإلنسان لديه ،ادر  وتحماع وصابر واحتسااب 

هنا  وتجاار  يساتايع أن يتلاوا منهاا ما إ ا أخرج جميع ماله ولي، له عيافث أو له عياف يضمنهم قا لكث أو لاه م
لكن من قانا مندلتاه دون  ث ومدم به ا؛-رض  هللا عنه وأرضاه-مونث  لد  عع  لك الصديق األكبر هو ومن ي

  األ ضع له أ  يتصدق بجميع ماله. ث لك
يااردق يااتحلم  ثيعناا  يتخلااق بالع اا  وماان يسااتع   يع ااه هللا   ث))وخياار الصااد،  مااا قااان علااى ظهاار ئنااى

-يتعلم يردق العلمث وهق ا يتعبد إلى آخرهث وهنا من يستع   يالب الع   يع اه هللا  ثلمث يتصبر يردق الصبرالح
ومان يساتغن  عماا  ا  أياد  الناا، يغناه هللاث يساتغن   ))ومان يساتغن  يغناه هللا  يعينه علاى ن ساهث  ث-جع وعا

و  يادداد  ثخف الناا، واماتهن السا اف ياخت   ماهولكان مان سا يغنياه هللا؛ -جع وعاا-عما    أيد  النا، ذل  باهلل 
 على ما سيخت . ثب لك إ  حاج  و ا، 



يا رسول هللا أي الصدقة أفضل؟ قاال:  :قال: قيل -رضي هللا عنه-: وعن أبي هريرة -رحمه هللا-قال 
 وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحايم. ،أخرجه أحمد وأبو داود( (وابدأ بمن تعول ،))جهد المقل
ياااا رساااوف هللا أ  الصاااد،   ا،اااافا ،ياااع -رضااا  هللا عناااه-وعااان أبااا  هريااار    ثهااا ا الحاااديل صاااحينعااام ن

    وابدأ بمن تعوف ث))جهد الملعأ ضع؟ ،افا 
 ثجهد الملع ال     يجد إ  اللليع ))ما قان عن ظهر ئنى  وهناك    الحديل ال   ،بله  ثجهد الملع

بلااى لن سااه ويبلااى لماان تحااا ياادهث وقااع  اا  موضااعهث الملااع يتصاادق بشاا ء منااهث و اك عاان ظهاار ئنااى بحياال ي
يمدم إ ا تصدقث الغن  يمدم إ ا تصدقث وينادف الناا، مناادلهمث رجاع ئنا  ساخف أ  الصاد،  أ ضاع؟ نلاوفا ماا 

لي اااتن البااااب أماااام الجمياااع  ))جهاااد الملاااع  قاااان عااان ظهااار ئناااىث ورجاااع  ليااار ساااخف أ  الصاااد،  أ ضاااع؟ ،اااافا 
 للصد، .

جهااد  ا،يااع لااه ؟اب األوف للساا اف الذااان  مااذًا لااو ،اااف الغناا  مااذًا أ  الصااد،  أ ضااعيعناا  لااو جاااء الجااو 
و،لا   ثوعلياه آذاار ال لار ؟ها ا أ  الصاد،  أ ضاع االملعث يعن  ما شجعناه علاى الصاد، ث صان وا    ؟ ولاو ،ااف

 ثلجميع النا، جاء ثما قان عن ظهر ئنىث معناه   تتصدقث والحل على الصد،  على الجميع االماف نلوف له
 مذع ما يسخف عن أ ضع األعماف يجيب ه ا بالجهادث يجيب ه ا بالعلمث يجيب ه ا بالصا ث يجيب ه ا بالح ث 

ما قان عن ظهر ئنىث ليد ع إلى الصد، ث ومذع ما  اوقع يندف حسب مندلتهث  الغن  يلاف له ثقع له ما يناسبه
 ا ث ،لياع المااف ،ياع لاه الها ،يم ث ولو جاء ال لير ليتصادق ،اافجهد الملع معناه الغن  صد،ته ما  الو ،يع ا،لنا

  منا ه ا.معناه   تتصدقث  حرمنا ه ا وحر  ثما قان عن ظهر ئنى
وعلااى قااع حاااف علااى قااع مساالم أن يتصاادقث وهاا ا ماان الترئيااب  اا  الصااد، ث ترئيااب الجميااعث والجهااد 

 بمعنى واحد. اوالجهد الجهد بالضم الوسع والاا،  وبال تن المشل ث و،يع
 على البعيد صاد، ؛قما تلدم األ،رب  األ،ربث والصد،  على اللريب صد،  وصل ث و  ))وابدأ بمن تعوف  

يحتااج إلاى  ثيحتااج إلاى سايار ث اللرياب لكن هناك أيضًا م اضااث لو قان  يه ،ريب لكن حاجته أ،ع من البعياد
 المسااخل  م اضاال  بااين هاا ه  البعيااد أ ضااعث اوفنلاا ثيحتاااج إلااى  اار ث والبعيااد يحتاااج إلااى اعااام وشااراب ثمقياا 
 السنن.

   تصاد،وا)) :-صالى هللا علياه وسالم-رساول هللا  قاال: قاال -رضي هللا عنه-وعنه  -رحمه هللا-قال 
 باه تصادص)) :قاال ،آخار عنادي :قاال ((نفساك علاى باه تصادص)) :قاال ،عندي دينار : يا رسول هللا،فقال رجل

 علاى باه تصادص)) :قاال ،آخار عنادي :قاال ((ولادك علاى باه تصادص)) :القا ،آخار عنادي :قاال ((زوجتاك على
 وصححه ابن حبان والحايم. ،رواه أبو داود والنسائي به(( أبصر أن )) :قال ،آخر عندي :قال ((خادمك

 ؟  تصدق به على دوجك))لكن عندك الجمل  
 .خريجإيه نعم في الحاشية يقول: ما بين المعكوفتين زيد من مصادر التالطالب: 

علاى ها  موجاود   ا  سانن أبا  داود وئيارهث و  ثإيه   يوجد  ا  األصاعث   توجاد ها ه الجملا   ا  البلاوغ
 قع حاف الحديل حسن يصلن لاحتجاج.



-،ااافا ،اااف رسااوف هللا  -رضاا  هللا عنااه-أباا  هرياار  صااحاب  الحااديل السااابق  يعناا  عاان ا وعنااهثيلااوف
وخااص النساااء بالحاال علااى الصااد،  بعااد صااا  العيااد  ثد، حاال علااى الصاا ))تصااد،وا  ا -صاالى هللا عليااه وساالم

إ ا  ))تصادق باه علاى ن ساك  ياا رساوف هللا عناد  ديناارث ،اافا  ا لاف رجاع ثتصد،وا ))تصد،ن ولو من حليقن  
ون لتها واجب   ثها أولى النا، ب لكتصدق به على دوجك ألن اقان ما تملك إ  دينار  خنا أولى بهث عند  آخر

ألنااه  اا   متااكث عنااد  آخاار ،ااافا تصاادق بااه علااى خادمااكث اآلن  تصاادق بااه علااى ولاادك؛ االاالعليااكث عنااد  ذ
اجتهااد  ااا  أنااا بااه أبصاار   ))وأراد أن يتصاادق بهااا ،ااافا  ثاألساار  انتهاااث أراد أن يتصاادق بغياارهث عنااده  ااارم

 وضعه    األنسب.
الجمل    بخ، بهث ولم وهو     ثوه ا الحديل مخرج عند أب  داود والنسار  وصححه ابن حبان والحاكم

لكن هع  لحديل لم يستوعب قع من تجب ن لته؛ن لتهما واجب ث وا ومع الحاج   ؟ي قر الوالدينث     قر للوالدين
 الملدم    الن ل  الدوج  واألو د أو الوالدين؟ 

 .........طالب:
 ايب. ثالوالدين
 .........طالب:
ولها أن تالب  ثاإلن اق عليهاث وأخ ها على ه ا األسا، ألنه يجب عليه ث عند الجمهور الدوج ؛الدوج 

أو بخع عنهاث  ه  أ،رب النا، إليه بعد دواجه بهاث ومن أهع العلام مان يارجن أن الوالادين  ثال راق إ ا لم يستاع
حلهماا أعظامث وحاديل الذاذا  الا ين اناباق علايهم الغاار  لام  نأولىث وأحقث وحلهما أعظامث   يختلا  أحاد  ا  أ

وتوسالوا بخعماالهم الصاالح   قاان مان عماع أحادهم أناه قاان باار بوالدياهث يتارك األو د يناامون  ثايعوا الخاروجيست
و،ادر داراد  ثأن ها ا ،ادر داراد علاى الواجاب؟ ها ا مان تماام البار اوينتظر حتاى يشارب الوالاد اللابنث أو نلاوف جوعاً 

يتضائون جوعًا وعاشًا إلى أن ينتباه الوالاد  نعم يعن  هع األ ضع أن ينتظر األب ويترك الصبي  ثعلى الواجب
إيا   اوينتظار آبااه بالباا، ث لاو قاان الادين باالرأ  نلاوف ثويساد جاوعهم ثويعا  األو د ثمن نومه؟ أو يلسم اللبن

ياا  او،االوا ا الااب األو د مان مدارساهم جاوعىثوجاءو  ثلو مذًا جاء الوالد من عمله وصلى الظهر ونام ؟المانع
 ث  إلى أن يلوم الوالدث أ  يمقان أن ياعام األو د مان بعضاه والوالاد مان بعضاه؟ ها ا ممقان ءث ،افائداهللا نب  

لكن يبلى أن إ ا لم يلحق بالدوج أو األو د ضرر أن  ثعلى أن ه ا    شرع من ،بلنا ثلكن صنيعه من تمام البر
 ماحظ  الوالدين هو األصع.

 .........طالب:
لم يوجد ئيرهمث حتى الوالدين تجبث يعن  حصع ،ص   ا  الحرياق الا   حصاع  حتى الوالدين تجب إ ا

وأخارجهم  ث حماع األا ااف و ا  نيتاه الرجاوع إلاى والدتاه ثبمنى شخص حاج بخماه الملعاد  وباخو ده حصاع الحرياق
تنلاا  تتاارك األا اااف وتشاايع األم تنلاا ها أو  اعاان مقااان الحريااق رجااع إلااى الوالااد  إ ا هاا  محتر،اا ث يعناا  هااع نلااوف

 األو د ،بع؟
 ..........طالب:
 قي ؟



 .........طالب:
عاااجد  هاا  ملعااد ث يعناا  هااع يااخت   اا  مذااع هاا ا الم اضاال  أن الوالااد  مااذًا بلغااا ساابعين ذمااانين أكلااا 

ث مااا تااخت  م اضاال  هناااث الماادم  اا  مذااع هاا ه التصاار اا قااون اإلنسااان ئلااب هااواه   ء مساااكين مااا بعاادالعماار وهاا
  شاك أن الا   يتارك أو ده يبقاون مان الجاوع وينتظار  ثنظار الشارع  والمحبا  الشارعي وتصر  على ملتضى ال

أباه ه ا تغلاب علاى هاواهث وتصار  علاى ملتضاى النظار الشارع  المحبا  الشارعي ث  الا   أنلا  أو ده وتارك أماهث 
يعنا  ها ا  ؟!قيا  تتارك أماك ها ا شا ء ماا يخاار علاى البااف ثعرضا المساخل  علاى أحاد المشاايخ الكباار  بقاى

الشاخص تصار  علاى ملتضاى المحبا  الغريديا ث يعنا  عماوم الناا،  ا  الجملا  أنهام يجادون باخو دهم أكذار مماا 
تجاد قذيار مان الناا، يمارم يجدون لوالديهمث ول لك قذير من النا، ما يح، ب ضع والديه حتى يولد له أو دث و 

ه ه جبل  و ار   ا   موجودمرم الولد ما نامث ه ا  لكن يبلى أنه إ ا ثالوالد والوالد  وصحين أنه يحد    الن ،
وحلهمااا  ثن همااا ساابب الوجااود  حلهمااا عظاايمخ  علااى ساابب الوجااود الوالاادينث الوالاادان المقا اا؛ لكاان يبلااى أالن ااو،

 المدم حينما مدم ال   توسع بالبر إنما هو لمخال   هوى ن سهث يمقان الا    ا   ث-جع وعا-ملرون بحق هللا 
 ث  ه ا مناط المدم.ث ومع  لك ،دم الوالد  على ه  ء األو د الجوعى أكذر مما    أن سهمن سه من الحر،
 .........طالب:

 إ ا جاء النص بخن ه ا أولى يخذم.
 .........طالب:

تارون  ثإ ا جاء النص على أن ه ا أولاى مان ها اث نعام لكان جااء الانص بالنساب  للن لا  هناا حتاى ال لهااء
لهاام  ثن بإمقانهمااا أن يتصادق علاايهملاه حيلاا ث مر ااوط لخدمتاهث والوالاادا ألنااه ليسااا لوالادين؛يلادمون الخااادم علااى ا

الولد أيان يا هب؟ الخاادم أيان يا هب؟  ؟لكن الدوج  أين تروم لملصود أن الحلوف ،د تكون موجود ؛أو د ئيركث ا
تصاادق بااه علااى )) ثدينااار عنااد م ث ويسااتدلون بمذااع هاا ا الحااديللكاان بالنسااب  للوالاادين هاا ه ملتضااى نظاار ال لهاااء

تصادق )) ثعناد  آخار   تصادق باه علاى ولادك)) ثعند  ذالل   تصدق به على دوجتك)) ثعند  آخر   ن سك
وعلى قع حاف إ ا ،دم ماا يتالباه الشارع ملادمًا إيااه علاى هاوى    أنا به أبصر)) عند  آخرث   به على خادمك

 .الن ،   شك أنه أولى
 ........طالب:

 نعم.    النسخ  أصًاث    البلوغ لي،  يها  قر للدوج ثما ه  بم قور     أصع الدوج 
يقول: في صحيح مسلم ذكر الزوجة مقادم علاى  ،-إليك هللاحسن -هنا يا شيخ في الحاشية الطالب: 

 الولد. 
 لكن ه ا حديل مخرج    مسلم؟

  .، حاشية ابن القاسم على شرح ابن بازاالقاسم الذي ذكرهابن الطالب: 
لكاان هااع الحااديل  ه  قاار الصاانعان  أنااه  اا  مساالم ملاادم؛لحااديل مخاارج  اا  مساالم؟ الشاارم أنااا أعاار  أنااا

 الص ح ؟ حبان والحاكمث عداه لمسلم الجدء    الجدء و رواه أبو داود والنسار  وصححه ابن  ؟مخرج    مسلم
 ال.الطالب: 



لكن  ابن حبان والحاكم؛ ث صححهصححه الحاكم صحين ثه ا نلع عن الصنعان ث   ما  يه شرط مسلم
  صحين مسالم ألن الصنعان  ،افا وورد   أو ،لد الصنعان ؛ عد  إلى مسلم بالجدء والص ح ؟ ثهع هو موجود

  ملدم على الولدث نعم.
 ........طالب:

 لكن هع ه  بال عع    مسلم؟ مسلم خرج الحديل؟ نعم.
 .........طالب:

 إي  يلوف؟
 ........طالب:

نريد من حديل أب  هرير ث حديل أب   ثديل جابر حديل آخر ئير حديل أب  هرير ه ا حديل آخرث ح
هرياار  هااع هااو مخاارج  اا  مساالم؟ مااا خاارج  اا  مساالمث  ا سااتدراك لااي، بمحلااه إ  أن ياانص علااى أث   اا  حااديل 

 جابر المخرج    صحين مسلم الدوج  ملدم  أو الولد ملدمث ه  ملدم . تستمر وا   نل ؟
 نعم.

 ..........طالب:
يعن  هو خلط الصنعان ث حليل  محاع قاماه محاع نظار ها  ملدما   ا  حاديل جاابر وهاو ئيار حاديل 

 أب  هرير  الم ترم أنه نص عليه.
 نتابع وا   يق  ؟

 .......طالب:
 نعمث ا،رأ

))إذا : -صاالى هللا عليااه وساالم-: وعاان عائشااة  رضااي هللا عنهااا قالاا : قااال النبااي  -رحمااه هللا-قااال 
مثال  زن من طعام بيتها غير مفسدة كاان لهاا أجرهاا بماا أنفقا  ولزوجهاا أجاره بماا ايتساب وللخاا أنفق  المرأة

 متفق عليه.(( ال ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا   ذلك
أنه يدخع    السهم الواحد جمع قع من قان له دور    تحلق مذع ها ه  -جع وعا-ه ا من  ضع هللا 

 العباد  أجر على  لك.
))إ ا أن لاا المارأ  مان ا -صالى هللا علياه وسالم-،الاا ،اف النب   -رض  هللا عنها- وعن عارش يلوفا 

شااريا  أ  تكااون م سااد  مباا ر     ولدوجهااا أجااره بمااا اكتسااب ثاعااام بيتهااا ئياار م سااد  قااان لهااا أجرهااا بمااا أن لااا
المحتااج بلادر الحاجا   لكان إ ا قاناا   تسار   ا  إن ا،هاا تعاا  ث م ر،  لألاعم  المحتاج إليها؛مبعذر  لألمواف

   مانعث وهع يشترط اإل ن أو   يشترط؟ 
لكان مااا جارا باه العااد  أن الماارأ  تتصار   ياهث أو عر ااا  ألنااه هاو المالاك؛ األصاع أن اإل ن   باد مناه

يوجاد إن ا،هاا بغيار  من ابيع  دوجها أناه   يقاره  لاك   يحتااج إلاى إ نث أماا إ ا عر اا أن دوجهاا شاحين بخياع
وهاو حينرا  محارومث  اإ ا أن لاا ئيار م ساد   لهاا األجار بماا أن لاا  هثشاكع مذع ها ه   تتصار  إ  بإ ناعلمه م

بما أن قث أن لاا يعنا  با لا مان مااف دوجهااث وهاو با ف مان حار مالاهث ولاه أجاره  ثوساهما ولدوجها بما اكتسب



الخاادنا الخاادن األماين إ ا  ث  ينلص بعضهم مان أجار بعام شايراً  مذع  لك ولدوجها أجره بما اكتسب وللخادن 
أو معر اااا  أن صاااااحب الشااااخن   يقااااره  لااااكث ومااااع األساااا  أنااااه يوجااااد  اااا   ثأن ااااق ممااااا أ تماااان عليااااه بعااااد اإل ن

ويعتاارم الخااادنث  ثالمسااتودعااث مسااتودعاا التوديااع التاا  ماان بيااا الماااف مااا ياا مر بصاار ه ماان ،بااع المسااروف
 ث   يجود أن يتعداها؛يهث نعم أن منع وحددا صاحيتهيعن   ضًا عن قونه يب ف من ئير أمر بما تعور  عل

ه ا يوجد أحيانًا    المستودعاا  يتحج  ينته ثو ذم يلوفا  ث يمنع   اصر  ل ان ق ا وق ا)لكن إ ا جاءه أمر 
ومسااتودعاا الكتااب مااذًاث تجااد بعاام النااا، يقااون م تااام يساااعد ااااب العلاام قااع  ثالخيرياا  والرساامي  الحقومياا 

علااى أن يقااون تصاار ه تبعااًا لهااواه هااوث وبعاام النااا، مغاااق تااخت  اللارماا   ثهث ومااا أوجااد إ  ماان أجلهاام يمااا ين عاا
ه ا ما يودعث ه ا ما أدر  إي ؟ حصاعث  ثومعه الللم ه ا انتهى ث يها عشرين قتاب مخمور بها من ،بع المسروف

الهث ما يشن ببيا المافث و   ه ا لكن يشن بم يعن  أن اإلنسان جبع و ار على شن؛ما أدر  ما الداع  له اث 
 جر مذع أجر من ب ف األمواف.األ ث وله منإن اق الخادن 

النا، باباارعهم  ث الش ء ال     ي ذر على الماف   يحتاج إلى إ نث أما الش ء الم ذر  ا بد من إ ن
وا  ا عار  أناه خ نث ع بمذع ه ا   يحتاج أن يسات من عر ا أو عر  الخادم أن صاحب الماف   يبخ ثمختل ون 

 هث وهللا أعلم. شحين أو بخيع أو تصر ه يوجد ش ء من المشاكع مذع ه ا   بد من إ ن
 وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


